
FILMNYTT
HÖSTTERMINEN 2019
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser, vårdinrättningar, 
bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio! 

A Colony
And then we danced
Lucky One
Midnight Traveler 
Pans labyrint
Plastic Bag
Unge Ahmed
...

Inget skräp
– bara riktigt bra f ilm







Bladen byter färg och faller till marken, dagarna blir kortare och luften 
klarare. Efter färgglada dagar väntar ockratoner och kanske en vit jul. Det 
går fort – men glöm inte att stanna upp! 

Hösten är filmens årstid och vi är stolta att presentera ännu ett fullmatat 
FilmNytt, med skildringar och perspektiv från vitt skilda håll. Kort och 
långt, fiktivt och dokumentärt, nära och långt bort. Filmresor är klimat-
smarta resor så du kan ta dig långt och uppleva mycket utan annan efter-
tanke än den som filmen inbjuder till. Inte illa!

Vårt omslag pryds av ett vardagligt ting, kanske förr betraktat som an-
språkslöst men nu någonting annat. Plastpåsen på bilden är sannerligen 
något annat. Det är en alldeles unik plastpåse som fått låna röst av filmska-
paren Werner Herzog för att berätta för oss om sitt öde i en ton så full av 
poesi, humor och svartaste allvar att vi inte kan göra annat än att fängslas.  
I våras var FilmCentrum med och arrangerade We_change filmfest och där 
kunde vi bevittna hur 18 minuter film om en plastpåse fick fulla biosalonger 
med 200 elever att tystna. Inget prassel, inget prat. Men stora applåder och 
visslingar! Inte en dålig bedrift av en plastpåse, och sannerligen ett kvitto 
på hur fantastisk bra film är som verktyg. Filmkonsten har förmågan att få 
oss att lyssna. Med ögonen, öronen, hjärnan och hjärtat. 

Kanske blir det en vit jul. Helt säkert blir det inte fler vita plastpåsar för den 
som tagit till sig vår plastpåses historia. Det är dags att vi skärper oss nu!

En sinnrik och riktigt fin höst tillönskas!
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EN DAG TILL ATT LEVA

GUARDIAN OF THE STAR WARS ...

HJÄRTELANDET

HOLIDAY

LET ME FALL

LETO

LUCKY ONE
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MAX & MAJA

MID90S
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PANS LABYRINTH

PARNING
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SIR
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TIGERS ARE NOT AFRAID

TRANSNISTRA

UNGE AHMED

VIKARIE

VINTERTULLEN

WHY ARE WE CREATIVE

YAO

HÅLLBARHET I FÖRSKOLAN
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Den långa flykten
(Watership Down)
När en synsk kanin får en uppenbarelse om att deras 
koloni är hotad, tvingas hela kaninkolonin på flykt. På sin 
väg stöter de på mängder av hinder och stora faror, men 
de måste fortgå, för att finna kullen där de kan bygga 
sitt nya hem i harmoni. Martin Rosens Den långa flykten 
betraktas i dag med samma klassikerstatus som Richard 
Adams förlaga, och har sedan 1978 präglat barndoms-
minnen världen över. En berättelse om empati, kamp och 
överlevnad.

MARTIN ROSEN. STORBRITANNIEN 1978. 91 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 3

Max & Maja på det magiska 
museet
(Hurvínek a kouzelné muzeum)
Max är en smart och livlig buspojke med bara en ambi-
tion – att nå upp till sin drömlevel på dataspelet. Men ute 
i verkligheten kastas han plötsligt in i ett alldeles riktigt 
äventyr när han och hans hund Jerry och vännen Maja 
hamnar i stadens gamla, nedlagda dockmuseum. Av miss-
tag råkar Max aktivera en magisk maskin som gör att alla 
dockor – inklusive en gigantisk men snäll drake – blir livs 
levande. Men levande blir även den elake dockskötaren, 
som nu hotar att göra småsmulor av hela staden. Max 
måste nu uppbåda allt sitt mod och all kunskap om magi 
och äventyr som dataspelen givit honom för att rädda 
staden från dess grymma öde…

MARTIN KOTIK & INNA EVLANNIKOVA. 
TJECKIEN 2017. 86 MIN.
TAL: SVENSKA  TEXT: –
RELEASE: 2020.01.15  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 1
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”Hållbarhet” 
i förskolan

Filmresor ger oss så mycket. På kort tid får vi 
många och starka intryck och en helt ny värld 
som gemensam referenspunkt. Både att fantisera 
om, att diskutera kring och att relatera oss själva till.
   I hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” låter vi 
barnen fundera kring människans roll i ett större 
sammanhang; det handlar både om natur och 
miljö och sociala frågor. Med filmens hjälp gör vi 
en tur – och retur – som ger perspektiv till verklig-
heten omkring oss. Projektet ger barnen en första 
introduktion till de globala målen för hållbar ut-
veckling. Att kombinera diskussioner med prak-
tiskt arbete kring hållbarhetsfrågor, gör det lätt-
are för barn i förskolan att ta till sig ämnet, visar 
Farhana Borgs forskning.
− Jag tror att förändringen till ett mer hållbart 
samhälle måste starta redan hos de yngsta barnen. 
Det är mycket svårare att ändra sitt beteende och 
sina vanor som ungdom eller vuxen. Med tanke 
på att hållbar utveckling lyfts fram i förskolans 
läroplan är frågan angelägen, sa Farhana Borg i 
tidningen Förskolan i februari 2018.

Projektet innehåller filmer, handlednings-
material och tydliga hänvisningar till 
läroplanen! 

Fisketur

En ensam och hungrig liten katt seglar fram i en 
potta. Hon fiskar med ett metspö i vattnet för att 
hitta mat och visst nappar det, men det är tyvärr 
ingen fisk på kroken, bara skräp. Eller är det skräp? 

Ville och Vilda Kanin

Tamkaninen Ville har tråkigt i sin bur. Men så en 
dag går dörren upp och Ville skuttar försiktigt ut 
i skogen. Där träffar han Vilda Kanin ...

Pirret 

Sara upptäcker att hon kan flyga. Men bara 
ibland, när det pirrar. Vad är det för pirr? 

Tänk om

Flera små sångberättelser fyllda med kärlek 
mellan liten och stor och lusten att ge sig ut på 
fantasifulla, fantastiska äventyr. 

Min vän Lage

Ugglan Lage lämnar sitt hem i skogen för att bli 
storstadsuggla. I staden försörjer han sig på att 
borra hål till hyllor. Men en dag får Lage sparken! 
Han börjar umgås med Janne, en suspekt uggla 
med skumma planer ...

Vi erbjuder olika filmpedagogiska verksamheter kring de globala målen för skolan. Vi 
har också många projekt för förskolebarn – och nu så många förfrågningar att vi gjort 
slag i saken och satt ihop hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” för de allra yngsta!

SKAPANDESKOLA?
se sid. 20

söker ni
verksamhetinom ramen för
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stökigt hemma, föräldrarna diskuterar 
att skiljas och en hyperaktiv lillasyster 
som gör allt för att bli sedd inkräktar 
ideligen i Mylias värld. För Mylia står 
inför flera oundvikliga vägskäl i livet 
men vill helst av allt bara krypa under 
radarn och passera obemärkt.

Mylias ansträngningar för att ta sig 
igenom högstadiet smärtfritt kompli-
ceras av hennes umgänge. Å ena sidan 
den tuffa och populära Jacinthe, som 
står högt i skolans sociala hierarki och 
som Mylia fått i uppgift att hjälpa 
med läxor, å andra sidan den blyga 
och konstnärlige Jimmy, som sitter 
bredvid henne på några lektioner. Två 
världar som varken kan eller vill för-
enas och som sliter i Mylia på olika 
sätt, i olika riktningar.

Filmens uppslag kan låta som en upp-
repning av något vi sett förr. Ändå 
är den överraskande både i form och 
innehåll. Filmen utstrålar en trygghet 
och närvaro som är svår att värja sig 

mot och hur Mylia tvingas utvärdera 
vinster och eftergifter för sin sociala 
integration är fängslande skildrat. 
Vilket pris är vi beredda att betala för 
att inte riskera att bli hackkycklingar? 
Vad är värt att offra – och vad är det 
inte?

A Colony skriver inte publiken på 
näsan och låtsas heller inte att svaret 
är enkelt. Istället väcker filmen frågor 
om motstridiga känslor, värdegrun-
der och vad begrepp som ”trygghet” 
faktiskt innebär. A colony erkänner 
och synliggör lågmält men effektivt de 
komplexa lager och öveväganden som 
föregår tillsynes obetänkta handlingar 
och ställningstaganden.

De vita tjejkompisarna, med Jacinthe 
i spetsen, pressar Mylia att festa och 
bli av med oskulden till en ansedd 
kille. Där finns tryggheten i en social 
gemenskap och status, men också ett 
hårt grupptryck och förväntningar 
av helt nya slag. På andra sidan finns 

A Colony
Kanadensiska A Colony hade premiär 
i tävlan på Filmfestivalen i Berlin i fe-
bruari i år, där den också vann Kris-
tallbjörnen som bästa ungdomsfilm. 
Filmen har på ett fortsatt rikt festival-
liv hyllats för sin träffsäkra ton och 
sitt filmiska berättarspråk. 

I filmens öppningsscen upptäcker 
Mylias lillasyster Camille att en av 
familjens kycklingar har blivit dödad 
av sina artfränder. ”De blir galna när 
de hålls instängda” konstaterar hon 
med barnets enkelhet. Men för filmens 
huvudperson – tolvåriga Mylia – syns 
andra paralleller. Längre in i filmen 
låter regissören oss inse scenens meta-
for över flockbeteende och hur det är 
att hamna utanför gruppen i en kon-
formistisk miljö. Det är en tillvaro och 
tankegångar som många skolelever 
kan relatera smärtsamt väl till.

Mylia står inför höstens skolstart. 
Hon ska börja i högstadiet och ser 
inte fram emot det. Samtidigt är det 
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Jimmy, som står utanför skolans ge-
menskap och bor i ett reservat för ur-
sprungsbefolkning. Han är själv utsatt 
för påhopp med rasistiska förtecken 
och kan inte alls erbjuda den sociala 
säkerhet som tjejgängets gemenskap 
utgör, förutsatt att man rättar sig 
efter deras ordning. Hos Jimmy finns 
istället friheten att lyssna på sin egen 
röst, utforska individuella intressen 
och följa sin natur. Något som låter 
hälsosamt – men är det ens ett alter-
nativ att ställa sig utanför gruppen i 
skolan? Kan frihet överhuvudtaget 
existera utan trygghet? Eller omvänt: 
kan trygghet skapa frihet? 

Mylias hemstad i Quebec i Kanada är 
på många sätt en typiskt småstad, som 
kunde ha legat någon helt annanstans. 
Det är välordnat och tryggt, med 
vackra omgivningar. Utifrån syns ett 
välmående och framåtsträvande sam-
hälle. Men är det så? Vilka fördomar 
och hackordningar vilar under ytan? 
Vad innebär det att bli vuxen och fort-

sätter även vuxna att växa? Kanske 
både ur relationer och ur samhällen? 
 
Det vackra fotot ger både andrum och 
intensitet åt filmens spänning.  Det är 
som om kameran som ständigt följer 
Mylia också speglar hennes trängande 
dilemma, ömsom nära och trängande, 
ömsom med hänsynsfull och studtals 
mer rofylld distans. 

A Colony är en slående coming of age-
berättelse men också en stark filmupp-
levelse som tillvaratar konstformens 
fulla potential. 

A Colony
(Une Colonie)
12-åriga Mylia ska börja i högstadiet på en ny skola. 
Hemma är det kaos och på skolan försöker Mylia 
hitta umgänge och en naturlig plats att passa in. Hon 
blir kompis med den äldre tjejen Jacinthe som inte di-
rekt har det bästa av inflytande, och hon introduceras 
för tonårslivets frestelser. Samtidigt träffar hon Jimmy, 
en hemlighetsfull kille från det närliggande reservatet 
för urbefolkning, och de både inleder en vänskap i 
hemlighet. 

A Colony är ett flerfaldigt prisbelönat, välspelat och rea-
listiskt coming of age-drama.

GENEVIÈVE DULUDE-DE CELLES. 
KANADA 2018. 102 MIN.
TAL: FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD, DCP, SKOLBIO) 
REK. FRÅN: ÅK 5 

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET!

ATT BLI VUXEN · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · KÄRLEK 
OCH FÖRÄLSKELSE · SOCIOLOGI · SKOLA OCH UTBILD-
NINGSVÄSENDE · RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIG-
HET · PSYKOLOGI
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Pans labyrint
(El labyrinto del faun)
Spanien 1944, skuggorna från inbördeskriget lig-
ger tunga över landet och fascisterna har makten. 
Ofelia flyttar med sin familj till en stuga på landet där 
hennes styvfar är utsänd för att slutgiltigt besegra 
motståndsrörelsen i området. Där ligger också en 
uråldrig labyrint, som Ofelia börjar utforska. Längst in 
vaktar en knarrig gammal faun som avslöjar att hon 
egentligen är en prinsessa som måste utföra tre svåra 
uppdrag innan hon kan återvända till sitt sagorike. 
Samtidigt ökar pressen på Ofelia i den vanliga världen 
där hennes styvfar blir allt grymmare i sina metoder 
att krossa sina motståndare.

GUILLERMO DEL TORO. SPANIEN 2006. 90 MIN.
TAL: SPANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET!

KRIG OCH KONFLIKT · KONST OCH KULTUR · SAM-
HÄLLSKUNSKAP · HISTORIA · ATT BLI VUXEN · FANTASI 
OCH VERKLIGHET

Johanna Koljonen har skrivit en upp-
skattad filmhandledning åt Svenska 
Filminstitutet till Pans Labyrint. Här 
kan du se några av ingångarna och de 
frågeställningar som lyfts:

De undanskymda krigen
Det spanska inbördeskriget 1936-39 
utbröt efter en längre tids konflikter 
mellan nationalister (höger) och repu-
blikaner (vänster)...

Sagor och symboler
Till synes enkla sagor kan ha oer-
hört komplicerade betydelser. De kan 
hjälpa oss att hantera sådant som är 
svårt eller obegripligt och få oss att 
glädjas över små njutningar
...
En finurlighet med del Toros manus 
är hur element i den realistiska berät-
telsen – som den onda styvföräldern 
– egentligen också är bekanta klichéer 
från sagans värld. Samtidigt kan sago-
motiven vara politiska metaforer. 

• Analysera paddan och trädet som 
en politisk liknelse. Om trädet är sam-
hället, vad kan paddan då vara? Fas-
cismen? Rädslan? De giriga och rika? 
Vad annat skulle trädet kunna vara?

Kelter och labyrinter i historiens dunkel
Satyren Pan är ett naturväsen från den 
grekiska mytologin, som också före-
kom i romerska berättelser (faun är 
det romerska ordet för satyr) och väl-
digt tidigt utvandrade till den keltiska 
mytologin. Utbytet mellan romersk 
och keltisk kultur var stort, eftersom 
kelterna var romarnas närmaste gran-
nar i många riktningar, såväl i Gallien 
(tänk på Asterix!), som på de brittiska 
öarna och den iberiska halvön...

Hornkrönta gudar och annat djävul-
skap
”Jag har haft många namn,” säger 
faunen i filmen. Inom den keltiska 
kultursfären var en av de viktigaste 
gudarna, Cernunnos, en hornkrönt 

Pans labyrint
man och det är sannolikt att han de-
lade många egenskaper med grekernas 
Pan och romarnas Faunus...



FilmNytt höstterminen 2019  |  11

Mid90s
(Mid90s)
Super Nintendo, Nirvana och skateboards. 13-åriga 
Stevie växer upp i 90-talets Los Angeles med en 
mobbande storebror och en mamma han bara inte 
orkar med, så han letar andra sammanhang att passa 
in i. Stevie tyr sig till några äldre skejtare som välkom-
nar honom som en i gänget, och det blir en sommar 
med rullbrädor, svordomar och urspårade fester. 

Mid90s är Jonah Hills regidebut, vars osentimentala 
uppväxtskildring mötts av hyllningar hos en igenkän-
nande biopublik och kritiker.

JONAH HILL. USA 2018. 85 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7

ATT BLI VUXEN · SOCIOLOGI

”Skådespelaren Jonah Hill regidebute-
rar med en referensrik coming of age-
skildring från nittiotalets skejtkultur i 
Los Angeles. En film som balanserar 
mellan nostalgi, ömsinthet och befri-
ande brist på moralisering.” Så skrev 
Dagens Nyheter om filmen som också 
imponerade stort på Nöjesguidens 
Calle Wahlström som skrev ”En upp-
växtskildring så hudnära att den näs-
tan går att ta på”. I Göteborgs-Posten 
hette det att ”Jonah Hill fångar den 
magiska, pirriga, smärtsamma, vackra 
tröskeln mellan barndom och tonår 
som aldrig kommer igen”, när Hynek 
Pallas höll i pennan. FilmCentrum in-
stämmer med kritikerna!

Mid90s är en lågmäld men intensiv 
uppväxtskildring som fungerar både 
för högstadiet och gymnasiet. Att det 
rått en 90-talsfeber de senaste åren är 
ingen nackdel för filmen, både ungdo-
mar och vuxna (med egna uppväxt-
minnen från decenniet när Internet, 
sökare, minidiscar och mobiltelefoner 

plötsligt förändrade livet) kan upp-
skatta referenserna. Däremot är de 
inte ett måste för att tillgodogöra sig 
filmen. 

Filmen är i många avseenden typisk 
genren men inramningen, miljöerna 
och skådespelarprestationerna gör 
den ändå till något utöver det vanliga. 
Skatekulturen och karaktärerna är 
trovärdigt skildrade och lyckas skapa 
engagemang, både kring berättelsen 
och de tidlösa frågeställningar som vi 
alla under uppväxtåren tacklas med. 

Mid90s



FILMBORGARMÄRKET är en utmaning för lärare som vill arbeta med 
MIK och bättra på elevernas visuella läskunnighet. 

Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med FILMBORGARMÄRKET. 
En utbildning som ger elever (och lärare) färdigheter både inom film 
och medie- och informationskunnighet, men också ämnesöverskridande 
kunskaper, verktyg för analys och kritiskt tänkande. 

Utmaningens första övningar kan antas från årskurs 2 i grundskolan. 
Däremot finns ingen övre åldersgräns, FILMBORGARMÄRKET är 
relevant oavsett ålder. 

Vill du ha film med rättigheter för skolan och undervisningssammanhang 
hittar du det på www.filmcentrum.se. Där kan du också läsa mer om 
FILMBORGARMÄRKET, få filmtips och hitta övningsmaterial. 

FilmCentrum har spelfilm, dokumentärfilm, kortfilm – riktig film 
för den viktiga medvetna publiken. Femtio år av kvalitetsfilm.

www.filmcentrum.se



SPRÅK OCH BERÄTTANDE 1
Se en stumfilm och återberätta handlingen!

KARAKTÄRER OCH IDENTIFIKATION
Se en film och redogöra för karaktärerna. Vilka egen-
skaper hade de? Varför agerade de som de gjorde? 
Hur utvecklades de från filmens början till dess slut?

SPRÅK OCH BERÄTTANDE 2
Se en film på ett annat språk än svenska eller engelska. 
Diskutera likheter och skillnader med andra filmer!

OLIKA TEXTER
Läs en bok och se en film baserad på boken. Diskutera 
hur berättelsen och karaktärerna förändrades!

BETYDELSE OCH MOTIV
Se en film och redogöra för dess handling (“story”) 
och dess intrig (“plot”)!

BERÄTTARPERSPEKTIV
Se en dokumentärfilm och resonera kring objektivitet 
och sanning. Kan en skildring återge verkligheten? 
Varför/varför inte? Vad kännetecknar “dokumentärt” 
berättande och vad är “fake news” som har blivit ett 
populärt begrepp?

SAMHÄLLE OCH SAMMANHANG
Se en film och diskutera filmens genre och kontext. 
När, var och under vilka omständigheter blev filmen 
till? Vilken genre tillhör filmen? Varför?  

TOLKNING
Se en film och diskutera om det fanns symboler och 
symbolik i berättelsen? Hur påverkade de berättelsen? 
Vad är skillnaden mellan liknelser och metaforer? 

DRAMATURGI
Se en film och jämföra narrativets struktur med den 
klassiska dramaturgiska modellen!

FILMANALYS
Se en film och genomföra en filmanalys i fem punkter 
(t ex uppbyggnad, karaktärsutveckling, genre, förlaga, 
kontext, symbolik, perspektiv, budskap…). 
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Transnistra
Transnistra skildrar 16-åriga Tanya och hennes kompisar 
som hänger vid en övergiven byggplats i Transnistrien, 
en liten utbrytarrepublik i östra Moldavien som inte 
erkänns av någon men har en egen valuta, en armé och 
en flagga med hammaren och skäran. Här, i ett land som 
inte existerar förutom inom sina egna gränser, försöker 
de hitta sin plats i livet, långt från vuxenvärlden.

ANNA EBORN. SVERIGE 2019. 92 MIN.
TAL: MOLDAVISKA, RYSKA, UKRAINSKA   
TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.08.21  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

DOKUMENTÄR · EUROPA · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · 
SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA · ATT BLI VUXEN

Why Are We Creative
(Why Are We Creative: The 
Centipede’s Dilemma)
En 30-årig resa där vi frågar de mest intressanta perso-
nerna inom konst, litteratur, musik, filosofi, filmskapande, 
psykologi, politik, företagande och vetenskap: varför är 
du kreativ?

Med en diger blandning av världens mest fascinerande 
individer, så som David Bowie, Marina Abramovic, Quentin 
Tarantino, Dalai Lama, Vivienne Westwood, Angie Thomas, 
Nelson Mandela, Björk, Blixa Bargeld, Ai Weiwei, George 
R.R. Martin, Slavoj Zizek och många många fler.

HERMANN VASKE. TYSKLAND 2018. 84 MIN.
TAL: TYSKA, ENGELSKA, JAPANSKA, FRANSKA, RYSKA   
TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.09.25  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · KONST OCH 
KULTUR
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Raggarjävlar
”Raggare” är ett svenskt fenomen som föddes på femtiotalet ur unga 
svenskars fascination för amerikanska rock n’roll kulturen. Filmen handlar 
om nya generationens raggare - ”Neo Raggarna”. 

Vi följer Sami Jakobsson och hans vänner i en historia om vänskap och svek. 
Rädslan av att växa upp och bli “en vanlig Svensson” är något som präglar 
deras livsstil. Sami arbetar för att ha råd med sprit och diesel, åka på rag-
garträffar och möta likasinnade. Målet är att vara så sluskig som möjligt och 
däcka berusad på olämpliga ställen. Sami kämpar mot sina förutsättningar 
och försöker hitta sin plats som en ung man i en machokultur. Vilket pris är 
han beredd att betala för att leva ett kravlöst liv?

SEBASTIAN RINGLER. SVERIGE 2019. 70 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA, ENGELSKA
RELEASE: FINNS  (VOD, DCP/SKOLBIO) 
REK. FRÅN: ÅK 7

DOKUMENTÄR · GLESBYGD · SVERIGE ·  SAMHÄLLSKUNSKAP · IDENTITET OCH 
SJÄLVBILD · ATT BLI VUXEN · SOCIOLOGI

Guardian of the Star Wars Village
För över 20 år sedan dök George Lucas med team upp på den öde plats 
i Sahara där beduinen Amar rastade sina kameler. Filmteamet byggde upp 
kulissbyn Mos Espa och spelade in en av Star Wars filmerna där ute i öknen. 
Amar fick uppdraget att vakta byn åt filmbolaget, vilket han gjort sedan dess. 

Amar sover i ett stort metallrör som i filmen föreställde en del av ett rymd-
skepp. Han är omgiven av enorma vidder där oftast inget annat liv finns.  
Vi lyssnar till Amars tankar om platsen och sitt livsval. Det tycks rymma 
både sorg över försakelser och en motstridig glädje över att finnas till. 
Han sjunger när han går genom öknen. Han sjunger när han sitter i sitt rör 
framåt kvällen och den ihärdigt piskande ökenvinden viner kring honom.

PER WIKANDER, ANDERS PIHL. SVERIGE 2017. 12 MIN.
TAL: ARABISKA   TEXT: ENGELSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7

DOKUMENTÄR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · KONST OCH KULTUR

Parning
Naomi och Edvin träffas, blir förälskade och en oväntad men intensiv rela-
tion tar sin början. Men var går gränsen mellan kärlek och vänskap – och 
måste den definieras? I filmen utspelas kärlek, sex och framtidsdrömmar 
mitt i en digital revolution där det är lika lätt att träffa en partner som att 
ladda upp en ny selfie på Instagram. Parning ger en intim inblick i två unga 
människors tankar, känslor och telefoner under ett år. Det blir en nyfiken 
lek på en gränslös marknad där allt är möjligt.

LINA MANNHEIMER. SVERIGE 2019. 90 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET!

DOKUMENTÄR · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · ATT BLI VUXEN · SOCIOLOGI



Hjärtelandet
Fyra äktenskap, tre generationer och två små samhällen på var sin sida 
klotet.

I det lilla vindpinade fiskesamhället Thy bor det mer än 900 Thailändska 
kvinnor. För 25 år sedan var det nästan ingen – bortsett från Sommai, 
en före detta sexarbetare från Pattaya. Hon gifte sig med dansken 
Niels och har sedan dess arrangerat äktenskap mellan kvinnor från sin 
hemby i Thailand och ensamma män i Thy.

JANUS METZ. DANMARK 2018. 90 MIN.
TAL: DANSKA, ENGELSKA, THAIÄNDSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · ETNICITET OCH URSPRUNG

Vintertullen
I Vintertullen på Södermalm i Stockholm finns ett transitboende där 
flykting-familjer med barn bor i väntan på asylprövning. Vintertullen är 
en skildring om barn som har flytt och om att livet och vardagen fort-
sätter, trots splittrade släkter och trauman.

ANNA-MY NOVOTNY. SVERIGE, 2019. 24 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD)   
REK. FRÅN: ÅK 5

DOKUMENTÄR · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · MIGRATION · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · SVERIGE · EUROPA · ETNICITET OCH URSPRUNG · FAMILJ

Midnight traveler
(Midnight traveler)
Efter att Hassan Fazilis dokumentär Peace In Afghanistan sändes på afghansk tv dödades fil-
mens huvudperson av talibanerna som också satte ett pris på regissörens huvud. I fruktan för 
sitt eget liv lämnade Fazili och hans familj Kabul för Tadzjikistan, där de tillbringade månader 
med att söka asyl inann de skickades tillbaka till Afghanistan utan andra möjligheter än att 
försöka sätta sig i säkerhet på egen hand, genom att fly. Då både Hassan och hans fru är film-
skapare, beslutade de att filma flykten med sina mobiltelefonkameror. 

Resultatet är Midnight Traveler, ett innifrånperspektiv och en nära skildring av massmigrationen 
till Europa. Två föräldrar med sina döttrar på en farlig resa genom Iran, Turkiet, Bulgarien och 
Serbien på jakt efter säkerhet i väst. 

Trots omständigheterna och desperationen, finns i svärtan en film fylld med värme, hopp, 
gemenskap och poesi; ögonblick av familjeliv och vardag, stunder då familjens barn kunnat få 
vara barn och jorden under deras fötter inte rämnar i omedelbar realtid. 

Filmen kunde bli till för att filmskaparna skickade iväg sitt filmade material och rensade min-
neskorten mellan olika ”etapper”. Kanske en påminnelse om vår samtids paradox: gränserna 
och gränslösheten. Midnight Traveler ger en unik inblick i samtidshistorien och kan med sin 
styrka förhoppningsvis öka känslan av samhörighet mellan människor över fiktiva gränser. 

HASSAN FAZILI. QATAR, STORBRITANNIEN 2019. 90 MIN.
TAL: ARABISKA, ENGELSKA, TURKISKA, BULGARISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · KRIG OCH KONFLIKT · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · MIGRATION · SAMHÄLLSKUN-
SKAP · HISTORIA · EUROPA · ETNICITET OCH URSPRUNG · FAMILJ
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Soft Water Hard Stone
(Soft Water Hard Stone)
Tillgången till rent vatten är en mänsklig rättighet och ett av de 
17 globala målen. Vattenförsörjningen i växande storstäder är en 
utmaning för oss och kommande generationer.

I dokumentären Soft Water Hard Stone får vi följa en av de mest 
kritiska urbana vattenkriserna någonsin, i São Paulo i Brasilien, 
en metropol med en befolkning på över 20 miljoner människor. 
Forskare, miljöaktivister, hälsoexperter, FN-arbetare och civilbe-
follkning delar sina erfarenheter och insikter kring katastrofen.

Grönområden och vattenkällor försvinner och misskötsel av 
avfall och avlopp påverkar vattendrag och reservoarer. Vilka ut-
maningar – historiska, politiska, finansiella och sociala – har vi att 
förhålla oss till? Och hur kan vi ställa om för att säkra en hållbar 
utveckling?

FLAVIA ANGELICO, JAMES LLOYD. BRASILIEN 2017. 67 MIN.
TAL: PORTUGISISKA, ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

DOKUMENTÄR · KLIMAT OCH MILJÖ · NATURKUNSKAP · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · POLITIK OCH STATSVETENSKAP
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Push
I städer över hela världen blir det allt dyrare att bo, 
samtidigt som lönerna står still. Fattiga och vanlig 
medelklass trycks ut ur städer världen över. Det 
handlar inte om gentrifiering, det här är ett monster 
av en helt annan sort. En ny sorts hyresvärd har eta-
blerat sig, kapitalfonder utan personligt ansvar.

I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten 
FN:s rapportör i bostadsfrågor, Leilani Farha i hennes 
arbete samt intervjuar sociologi-professorn Saskia Sas-
sen, nationalekonomen Joseph Stiglitz och författaren 
Roberto Saviano.

FREDRIK GERTTEN. SVERIGE 2019. 92 MIN.
TAL: ENGELSKA, ITALIENSKA, KOREANSKA, SPANSKA, 
TYSKA   
TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK OCH 
STATSVETENSKAP · SOCIOLOGI · SOCIALA FRÅGOR
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Varför blir det allt dyrare att bo? Jag 
hör männi skor i hela världen tala om 
samma sak: Stressen över att plötsligt 
behöva flytta från platsen där man 
bor, för att man inte längre har råd.

Push är min egen resa till förståelse. 
Vad är det som skapar denna galna 
utveckling? I två år filmade jag med 
Leilani Farha, med dagliga email eller 
whatsapp chattar ställde vi frågor till 
varandra. Tidigt stod det klart att 
vi saknar ett språk att beskriva ut-
vecklingen. Ord som gentrifiering är 
slappa och oprecisa. Dessutom ska-
par gentrefieringssnacket en splittring 
i våra städer. Det är inte kaffebarens 
eller yogastudions fel att fattiga trycks 
bort. Det är andra – mycket starkare 
krafter.

Om medborgare och politiker ska 
kunna trycka tillbaka hegdefonder 
och spekulanter så krävs en djupare 
förståelse av det som pågår. Min för-
hoppning är att filmen ska bilda en 

plattform för ett bättre samtal. Att 
folk också här i Sverige inser att ut-
vecklingen här inte är unik. Även här 
har vi fått en ny sorts fastighetsägare, 
en kapitalfond vars kunder inte är hy-
resgästerna utan investerarna. I filmen 
nämner vi ameri kanska Blackstone, 
men det kunde också vara svenska 
Akelius.

Push är nu ute på en global resa, på 
biografer och festivaler. Överallt träf-
far jag människor som känner igen sig 
i filmens berättelse. Nu blir filmen en 
del av den politiska debatten i många 
länder. Ser därför fram emot det 
svenska sam talet. Min känsla är att 
svenska politiker inte än förstått all-
varet. Det måste vi ändra på.

– Fredrik Gertten, regissör

Push



Plastic Bag
(Plastic Bag)

Plastic Bag är en kortfilm av Rami Bahrani, om en 
plastpåses existentiella sökande efter sin förlorade 
”skapare” – kvinnan som tog den hem från affären 
och så småningom kasserade den. Under resans gång 
möter plastpåsen underliga varelser, upplever kärlek 
och försöker förstå sitt syfte i världen för att slutligen 
landa i det stora stilla havssop-området (Great Pacific 
Garbage Patch) och inse sin egen odödlighet.

Plastpåsen lånar sin röst och ges sinneligt liv av den 
legendariska filmskaparen Werner Herzog (!), i den här 
berättelsen som är lika allvarlig som poetisk, smart och 
fängslande. Kortfilmen fungerar brett i ålder och lockar 
till skratt i biosalongen även om det bestående intrycket 
är en fördjupad insikt om varför platspåsar förbjuds i 
allt fler länder.

RAMI BAHRANI. USA 2009. 18 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD, DCP, SKOLBIO) 
REK. FRÅN: ÅK 7

DOKUMENTÄR · MILJÖ OCH KLIMAT ·  DJUR OCH NATUR 
· NATURVETENSKAP · EXISTENTIELLA FRÅGOR · SAM-
HÄLLSKUNSKAP 
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Åtta miljoner ton plastavfall läcker till 
miljön och haven varje år. Det har lett 
till dokumenterade skador på hela 270 
marina arter som fastnat i plastskräp 
eller spöknät. Mikroplasterna drabbar 
både människor och havslevande djur. 
Nu krävs ett kraftfullt avtal på global 
nivå för att klara plastkrisen, enligt 
WWF.  

Hur mycket plast tillverkas?
Plasten har de senaste 60 åren blivit 
en allt större del av våra liv och eko-
nomin. Produktionen ökade från 1,5 
miljoner ton 1950 till 335 miljoner 
ton 2016. Det motsvarar cirka 43 kg 
plast per person och år. Produktionen 
väntas fördubblas till 2030. Hela 40 
procent av plastproduktionen används 
till engångsförpackningar.

Vid tillverkning av 1 kg plast av fossil 
råvara (sett över all plastproduktion) 
krävs det ungefär 2 kg olja. Det mot-
svarar ett utsläpp av ca 6 kg koldioxid 
(källa SNV).

Var hamnar plastavfallet?
Varje minut dumpas en lastbil fylld av 
plastavfall i haven, vilket motsvarar 8 
miljoner ton plast per år. Mycket av 
plasten i havet lägger sig på botten 
och i vattenmassorna och syns därför 
inte för ögat. Globalt finns fem stora 
plastströmmar (gyros) i haven, två 
i Stilla havet, två i Atlanten och ett i 
Indiska Oceanen. 80 procent av plast-
skräpet som når haven kommer från 
landbaserade källor. I Medelhavet 
är koncentrationen av mikroplaster 
högst i världen. 90 procent av plast-
avfallet transporteras via tio floder i 
Afrika eller Asien (Helmholtz Center 
for Environmental Research i Tysk-
land) – bland annat Ganges, i Indien 
och Yangtze, i Kina.

Hur mycket återvinns?
Bara 14 procent av all plast återvinns 
globalt idag – i Sverige återvinns 46 
procent av plastförpackningarna.

Läs mer på www.wwf.se

Plastic Bag
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Under visning – undervisning:

Globala målen 
genom film  

De senaste åren har vi erfarit att allt fler skolor, kom-
muner och enskilda lärare söker film och kompetens-
utveckling kopplad till hållbarhetsfrågor. För att möta 
efterfrågan har vi utvecklat olika koncept och ingångar 
för att ta sig an och vidareutveckla arbetet.
   Vi erbjuder filmpaket för olika åldrar, projektverksam-
het och skapande skola-arbeten samt lärarfortbildningar 
och filmseminarier.

Tur & Retur, filmpaket för förskolan
Paketet, som presenteras på sida 5, vänder sig till de allra 
yngsta och innehåller fem filmer med handledningsma-
terial och tips på både samtal, frågor och praktiska öv-
ningar. Paketet tar upp olika aspekter av hållbarhet och 
fungerar, om så önskas, som en första introduktion till de 
globala målen för hållbar utveckling. 

Globala målen, filmpaket för högstadiet respektive gym-
nasiet
Paketen, som syns till höger härintill, innehåller 17 filmer 
vardera – var och en satt att illustrera varsitt globalt mål. 
Till filmerna finns metodmaterial med frågeställningar 
som lyfter relevanta ingångar till filmen och målsätt-
ningen.

Glocal Film Seminar – lärarfortbildning med nya grepp
Efter förra terminens stora turné tillsammans med UNDP 
och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den glo-
bala skolan, då vi erbjöd Glocal Film Festival på 17 orter, 
fortsätter vi nu med Glocal Film Seminar. Program nås 
genom Den globala skolan men vi erbjuder även skräd-
darsydda upplägg. Välkommen med förfrågningar direkt 
till oss!

www.filmcentrum.se
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Skapande skola hos FilmCentrum: 

Praktiskt filmskapande 
med angeläget innehåll

FilmCentrum är en av landets största förmedlare av verk-
samhet inom ramen för Skapande skola. Årligen förmed-
las hundratals projekt till skolor och kommuner i hela 
landet. Att träna sin perception och sitt kritiska tänkande 
i förhållande till andras konstverk må vara en både krä-
vande och givande form av skapande. Analytiska fär-
digheter, kännedom om berättartekniska grepp och den 
meningsskapande processen (”tolkning”) är central för 
visuell läskunnighet – men våra Skapande skola-paket 
betonar nu ännu mer det grundläggande egna konstnär-
liga skapandet. 

Vi förenklar nu upplägget inför vårterminen 2020. Vi hål-
ler kvar vid globala målen som övergripande tema, och 
lägger till ett kreativt utställningsrum som lånar namn av 
Greta Thunbergs initiativ. Med Films For Future bjuder 
vi från vintern 2020 in till ett växande filmgalleri av 
Skapande skola-arbeten av unga – för framtiden.

Vi tror på barns kapacitet och klokhet och vi tror på att 
ge dem uttrycksmedel. Vi ser också konstnärligt skapande 
som ett sätt att kanalisera energi, och som en kraftfull 
motvikt till uppgiven ”klimatångest”. Nu behövs det 
handlingskraft och engagemang – låt elevernas egna ska-
pande nära och berika just det!

Välkommen till oss på FilmCentrum och nyheten Films 
For Future!





And then we danced
Merab är dansare och sliter hårt för att nå sin dröm om en plats i det georgiska huvudkompa-
niet. Men hans tillvaro vänds upp och ner den karismatiske Irakli dyker upp. Nykomlingen 
väcker Merabs längtan och åtrå. Känslor som innebär att han riskerar att förlora allt han har 
kämpat för.

Med den här filmen har jag verkligen gått tillbaka till mina rötter som filmskapare, jag arbetar 
organiskt, där skådespelarnas verkliga liv och de som pågår i Georgien just nu påverkar historien. 
Filmen utvecklas hela tiden och berättar historien om unga HBTQ-människor och deras kamp i 
vardagen, men också om hur situationen i Georgien ser ut på ett större plan. Det är en film som 
inte bara är intressant för att den ger en inblick i en del av världen inte så många känner till sär-
skilt bra utan också är en gripande film om vikten av att vara fri. – Levan Akin

LEVAN AKIN. SVERIGE, GEORGIEN, FRANKRIKE 2019. 90 MIN.
TAL: GEORGISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · HBTQ · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · SAMHÄLLSKUNSKAP

Let Me Fall
(Lof mér að falla)
När 15-åriga Magnea träffar Stella förändras allt. Men Stellas fria livs-
stil drar dem båda in i en värld av fester och droger som ger svåra 
konsekvenser både för dem själva och deras relation. De tvingas gå 
åt varsitt håll och möts inte igen förrän tolv år senare. Ett ödesdigert 
möte som skapar friktion för alla inblandade.

BALDVIN ZOPHONÍASSON. ISLAND 2018. 136 MIN.
TAL: ISLÄNDSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.11.13  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

ATT BLI VUXEN · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · SOCIALA FRÅGOR

Tigers Are Not Afraid
(Vuelven)
När Estrellas mamma plötsligt försvinner finns ingen kvar att ta hand 
om henne. Hon hamnar istället på gatan och går med i ett barngäng. 
Men den här gatans lag innebär inte bara att försöka överleva drog-
kartellerna, något annat är också ute efter dem. Något mörkare.

I Tigers Are Not Afraid tacklar Issa Lopez ett viktigt ämne, genom att ge 
röst till en hel generation barn som gömts och glömts av samhället. Hon 
blandar skickligt fantasielement med verklighetens faror och skapar en 
helt unik, om än skrämmande, värld.

ISSA LOPÉZ. MEXIKO 2018. 83 MIN.
TAL: SPANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

SOCIALA FRÅGOR · VÅLD OCH KRIMINALITET

Beats
(Beats)
1994. De bästa kompisarna Johnno och Spanner har umgåtts hela 
barndomen och nu är vuxenlivet på väg att ta dem i väldigt olika rikt-
ningar. Men just den här sommaren exploderar den fria musik- och 
festscenen och den största motkulturella ungdomsrörelsen i historien 
sker över hela Storbritannien. I jakt på äventyr drar pojkarna en natt 
till ett olagligt rave: en resa till en undervärld av anarki och frihet som 
slutar i full kollision med lag och ordning.

En uppväxtskildring med ett ljudspår lika eklektiskt och elektrifierande 
som scenen det födde. BEATS är en historia för vår tid – om vänskap, 
uppror och den oemotståndliga kraften i musiken och dansen

BRIAN WELSH. STORBRITANNIEN 2018. 101 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.10.23  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

ATT BLI VUXEN · KONST OCH KULTUR · SOCIALA FRÅGOR
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En dag till att leva
(Another Day of Life)
På polska nyhetsbyrån övertalar han sin chef att åka till Angola där ett blodigt 
inbördeskrig har utlösts efter landets självständighetsförklaring. Han åtar sig ett 
självmordsuppdrag: att åka in i hjärtat av inbördeskriget. Väl där vittnar han än 
en gång krigets brutala verklighet och upptäcker en hjälplöshet som tidigare varit 
främmande för honom. Angola förändrar honom för alltid: det var en journalist 
som lämnade Polen och tillbaka kom en författare.

En häpnadsväckande animation och en otrolig berättelse baserad på en verklig histo-
ria från den världskända reportern och författaren Ryszard Kapuscinskis memoarer.

RAÚL DE LA FUENTE & DAMIAN NENOW. POLEN 2018. 85 MIN.
TAL: POLSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

SAMHÄLLSKUNSKAP · KONST OCH KULTUR · MEDIA · HISTORIA

Unge Ahmed
(Le jeune Ahmed)
Belgien, nutid. Ahmed är en ung, radikaliserad student som planerar att avrätta 
sin lärare i religionens namn. Frågan är om kärleken till livet kan vinna över hans 
önskan att döda?

Dardenne-bröderna är tillbaka med ett kraftfullt drama fyllt av socialt patos och nerv 
och tilldelades priset för bästa regi i Cannes 2019.

JEAN-PIERRE DARDENNE & LUC DARDENNE. FRANKRIKE 2019. 90 MIN.
TAL: FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

EXISTENTIELLA FRÅGOR · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING · PSYKOLOGI

DU VET VÄL ATT FILMCENTRUM DISTRIBUERAR 
F ILMER PÅ F LER ÄN 50 OLIKA SPRÅK? 

... OCH ATT DU KAN SÖKA F ILM EFTER SPRÅKPREFERENSER PÅ F ILMCENTRUM.SE!

VÄLKOMMEN! 
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Det vildväxande päronträdet
(Ahlat Agaci)
Sinan är en passionerad litteraturälskare och har alltid velat bli förfat-
tare. När han återvänder till byn där han föddes lägger han ner hjärta 
och själ i att skrapa ihop pengar för att bli publicerad. Men trots blod, 
svett och tårar hinner pappans skulder ikapp honom.

NURI BILGE CEYLAN. TURKIET 2018. 188 MIN.
TAL: TURKISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

EXISTENTIELLA FRÅGOR · KONST OCH KULTUR

Yao
(Yao)
Yao är en ung pojke som älskar böcker och äventyr. En dag ger han 
sig av från sin by i norra Senegal och reser över hela landet för att 
möta sin stora idol: Seydou Tall – en fransk skådespelare som är på 
besök i sitt hemland. Rörd av Yaos engagemang bestämmer sig skå-
despelaren för att följa med honom hem. Men på vägarna i Senegal 
blir inget som man tänkt sig. Och på denna äventyrliga och dammiga 
resa till Yaos lilla by inser Seydou att han är på väg att hitta sina egna 
rötter.

PHILIPPE GODEAU. FRANKRIKE 2018. 103 MIN.
TAL: FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.09.18  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

EXISTENTIELLA FRÅGOR · ETNICITET OCH URSPRUNG · KONST OCH 
KULTUR

Lucky One
Vincent arbetar långa nätter i Paris undre värld. Han har för länge 
sedan slutat drömma om ett annat liv, men när han oväntat får ansva-
ret för sin tonårsdotter Adina får tillvaron ett nytt ljus. Han har aldrig 
tagit hand om ett barn tidigare och han slits mellan de destruktiva 
plikter han tvingas utföra på nätterna och viljan att vara en bra pappa. 
En dag händer något som ställer allt på sin spets.

En poetiskt laddad betraktelse över hur kärleken och våldet ryms i 
samma människa. Det är en berättelse om Vincent, men också en histo-
ria om vår samtid och dig och mig. 

MIA ENGBERG. SVERIGE 2016. 76 MIN.
TAL: SVENSKA, FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

EXISTENTIELLA FRÅGOR · VÅLD OCH KRIMINALITET · PSYKOLOGI · 
FAMILJ · SOCIALA FRÅGOR

Vikarie
Alice arbetar som timvikarie på förskolor. En morgon blir hon inringd 
till en ny förskola där hon som vanligt sätts i arbete utan en ordentlig 
introduktion. Under dagen lämnas Alice ensam i en oväntad situation, 
med risk att ett barn hamnar i kläm. 

Vikarier benämns ofta som en börda i debatten om den svenska för-
skolan, men får de verkligen förutsättningarna som krävs?

ADAM STARSMARK. SVERIGE 2019. 14 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD,) 
REK. FRÅN: ÅK 7

ARBETSLIV · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE 
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Blindspotting
(Blindspotting)
Med bara tre dagar kvar av sin skyddstillsyn är Collins frihet inte långt borta. Men 
hans bundsförvant Miles gör det svårt att hålla sig i skinnet. De sista 72 timmarna 
under övervakning blir en odyssé av oväntade händelseförlopp, där Collin ständigt 
finner sig själv ofrivilligt i centrum. Skriven av huvudrollsinnehavarna Daveed Diggs 
och Rafael Casal är Blindspotting en träffsäker dramakomedi på galenskapens rand, 
om en vänskap som sätts på prov och vad som krävs för att bli en bättre män-
niska.  

CARLOS LÓPEZ ESTRADA. USA 2018. 95 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

INSIKT OCH VÄNDPUKT

Leto
(Leto)
Leningrad, tidigt 80-tal. Insmugglade LP-skivor med Lou Reed och David Bowie 
inspirerar en växande undergroundscen fylld av energi och skaparkraft. Det är där 
Mike och hans fru Natasha träffar en ung Viktor Tsoï. Tillsammans kommer de att 
förändra Sovjetunionens musikaliska landskap för alltid.  

Den ryske regissören Kirill Serebrennikov låter den begynnande perestroikan ligga till 
grund för en kärlekstriangel fylld av nerv, rock’n’roll och uppror. 

KIRILL SEREBRENNIKOV. RYSSLAND 2018. 126 MIN.
TAL: RYSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KONST OCH KULTUR · SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA

Spelfilm

1. Gräns 
2. Supa Modo 
3. The Miseducation of Cameron Post  
4. Goliat 
5. Night Comes On 
6. Beasts of the Southern Wild  
7. Transit 
8. Måste gitt 
9. Little Wing   
10. Nykomlingen    

Skolbio

1. Supa Modo
2. Jamila
3. Plastic Bag
4. Little Wing
5. Jordgubbslandet
6. La Familia  
7. Siv sover vilse 
8. Virus Tropical 
9. Just Charlie
10. From Nowhere  

Dokumentärfilm

1. Rekonstruktion Utøya 
2. RBG
3. Bugs
4. The Deminer
5. Den unge Zlatan 
6. Brandmän 
7. Utrikesministern 
8. Blue
9. En bra vecka för demokratin 
10. I Am Eleven 
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Mademoiselle Paradis
(Mademoiselle Paradis)
Det är 1770-tal och Mozarts och Haydns era i societetssalongerna i 
Wien, när pianisten Maria Theresia Paradis (Maria Dragus, Provningen, 
Det vita bandet) påhejad av sina föräldrar börjar uppmärksammas 
för sin exceptionella talang. Två problem bara – hon är kvinna, och 
dessutom synskadad. Men åtminstone det senare kanske kan åtgär-
das. De vänder sig till doktor Mesmer, och hans oprövade metoder 
ger tillsammans med Marias vilja att se och bli sedd, oväntat resultat. 
Men resultatet har en oväntad biverkning: Maria börjar tappa sin 
tonsäkerhet.

BARBARA ALBERT. TYSKLAND, ÖSTERRIKE 2017. 97 MIN.
TAL: TYSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

GENUS · KONST OCH KULTUR

Diamantino
(Diamantino)
När världens bästa fotbollsspelare, Diamantino, missar den avgörande 
straffen i VM-finalen får det konsekvenser långt bortom fotbollsplanen. 
I sitt sökande efter nytt syfte börjar en kaotisk odyssé där Diamantino 
konfronteras med neofascism, flyktingkrisen, genmanipulering och 
Portugals eventuella uttåg ur EU. En politisk satir som drivs av en 
vision av en bättre morgondag.

DANIEL SCHMIDT & GABRIEL ABRANTES. PORTUGAL 2018. 96 MIN.
TAL: PORTUGISISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.11.27  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

EUROPA · KONST OCH KULTUR · POLITIK OCH STATSVETENSKAP

Sir
(Sir)
Ratna kommer från en fattig liten by på den indiska landsbygden och 
drömmer om att designa kläder. En dröm så gott som omöjlig att 
förverkliga om man som Ratna kommer från en lägre kast. Hennes 
jobb ligger många mil därifrån i storstaden Mumbai, där hon arbetar 
som hembiträde åt Ashwin, son till en av stadens rikaste familjer. Från 
Ratnas perspektiv har Ashwin allt. Rikedom, jobb, frihet. Men varför 
ser då Ashwins ögon alltid så ledsna ut? Ögon som dock börjar se 
aningen gladare ut när de tittar på Ratna…

ROHENA GERA. INDIEN, FRANKRIKE 2018. 99 MIN.
TAL: HINDI, ENGELSKA, MARATHI   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2019.11.13  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · ETNICITET OCH URSPRUNG 

Holiday
Sascha åker på en lyxig semester i Turkiet tillsammans med sin kri-
minella pojkvän Michael. Shopping, god mat och hårt festande fyller 
både dagar och nätter. De lever i en bubbla där det är Michaels reg-
ler som gäller. Om någon bryter dem så är straffet hårt. När Sascha 
träffar en holländsk kille så leker hon med Michaels auktoritet och 
skapar en situation som inte kan sluta väl …

Holiday provocerar och utmanar med en obehaglig reflektion av vår tid.

ISABELLA EKLÖF. DANMARK, SVERIGE 2018. 90 MIN.
TAL: ENGELSKA, DANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

MAKT OCH MOTSTÅND · PSYKOLOGI · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE
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